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Systemy LMS/Moodle umożliwiają przeprowadzanie egzaminów.

Dozwolone są pytania:

 z odpowiedzią prawda/fałsz,

 wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią,

 wielokrotnego wyboru z wieloma odpowiedziami,

 z odpowiedzią tekstową, oraz

 wymagające dopasowywania elementów (matching)

Systemy LMS/Moodle oferują:

 możliwość ograniczania czasowego pytań i całego egzaminu, a także

 prezentowanie wyników egzaminu użytkownikowi na oddzielnej stronie,

w zestawieniu według pytań, lub według określonych celów. Można

również nie udostępniać użytkownikowi tego typu podsumowania.

OCENA WYNIKÓW NAUCZANIA W PORTALU e-chemia
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Test  jednokrotnego  wyboru 
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Test wymagający dopasowywania elementów podczas udzielania odpowiedzi
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Statystyki (system ocen studentów):

Studenci (osoby szkolące się) mają z poziomu interfejsu dostęp do

przeglądania postępów odnoszących się do ich własnych studiów.

Dodatkowo system posiada moduł raportowania, dostępny domyślnie dla

administratorów, nauczycieli / instruktorów i menedżerów. Zezwolenie na

dostęp do modułu raportowania jest nadawane przez administratora.

Każdy raport może być wykonywany na żądanie, albo uruchamiany

automatycznie, okresowo.

Raporty okresowe pozwalają na uruchamianie ich w określonych interwałach

godzinowych, dziennych, tygodniowych lub miesięcznych. Określa się również

przedział czasowy, w którym raporty będą wykonywane. Raporty okresowe

są automatycznie wysyłane pocztą elektroniczną pod wskazany adres.
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Elementy statystyk dostępne ze stron portalu e-chemia.pl:

I. Dla całego szkolenia

a) Data rozpoczęcia i zakończenia nauki

b) Czas trwania nauki

c) Czas ostatniego wejścia w szkolenie

d) Liczba wejść do szkolenia

II. Dla każdego tematu (course item)

f) Czas uruchomienia tematu 

g) Czas wyjścia z tematu 

h) Status tematu (nie uruchomiony, niekompletny, zakończony). 

Ta zmienna spełnia funkcję „zakładki”. Dzięki temu interfejs użytkownika   

wyświetla informację, pozwalającą na orientację użytkownika w szkoleniu 

i np. kontynuowanie szkolenia od miejsca w którym zakończono naukę. 
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Podsumowanie tematu:

„Struktura materiałów edukacyjnych”

Treści każdego kursu mogą zawierać (wg. M. Zając): 

a) jednostki, których zadaniem jest dostarczanie informacji,

b) jednostki służące utrwalaniu wiedzy,

c)      jednostki przeznaczone do sprawdzania wiedzy i (lub) umiejętności,

d)     jednostki definiujące aktywności studentów.
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a) jednostki, których zadaniem jest dostarczanie informacji:

 treść właściwa (tekst podstawowy), 

 wyjaśnienia (okienka z opisem, wykresy, tabele, ilustracje, diagramy, schematy, 
fotografie, filmy wideo, nagrania audio), 

 przykłady teoretyczne oraz zaczerpnięte z praktyki (tam, gdzie to jest 
możliwe), 

 elementy uzupełniające i poszerzające wiedzę - odesłania to dodatkowych 
modułów (nieobowiązkowych), do tematycznych stron WWW, portali 
edukacyjnych, elektronicznych baz danych, encyklopedii multimedialnych itp., 

 artykuły, raporty, 

 symulacje zjawisk i procesów (interaktywne lub nie), 

 filmy wideo (wykład, reportaż, instruktaż itp.), 

 filmy animowane (najczęściej rysunkowe lub poklatkowe 2D lub 3D, 
realizowane w technologii flash, przedstawiające historie lub instruktaż).
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b) jednostki służące utrwalaniu wiedzy

 ćwiczenia (podane rozwiązania), 

 zadania do rozwiązania (mogą im towarzyszyć 

wskazówki dotyczące wykonania zadania, ale nie 

gotowe rozwiązania), 

 projekty (indywidualne i grupowe), 

 eseje, 

 symulacje, 

 przykłady formularzy różnego rodzaju dokumentów, 

 używanie lub tworzenie słownika pojęć,

 mindmapping; 
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c) jednostki przeznaczone do sprawdzania wiedzy i (lub) umiejętności:

 testy, 

 krzyżówki, 

 układanki itp., 

 zadania z treścią (np. analiza, opracowanie, referat, esej, wywiad, 

tłumaczenie), 

 zadania rachunkowe (numeryczne), 

 zadania problemowe, w tym zadanie projektu - indywidualne lub 

grupowe, 

 zadania projektu w oparciu o technikę WebQuest, 

 samodzielne lub grupowe badania naukowe (przygotowanie narzędzi 

badawczych, np. kwestionariusza ankiety, kwestionariusza wywiadu, 

dziennika badań; zebranie danych tj. przeprowadzenie badań; analiza i 

interpretacja uzyskanych wyników), 

 e-portfolio studenta, 

 opracowanie przez studenta testu dla drugiego studenta i ocena wzajemna
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d) jednostki definiujące aktywności studentów:

 dyskusja na forum, 

 czat, w tym konsultacje, realizacja zadań grupowych na 
czacie, udział w czacie z ekspertem, 

 praca grupowa (nie tylko studia przypadków ale także debata 
oksfordzka), 

 tworzenie bloga na określony temat (np. z przebiegu 
realizowanych badań) lub komentowanie bloga tworzonego 
bądź to przez prowadzącego, bądź przez innych studentów, 

 praca grupowa w oparciu o mechanizm wiki (wspólne 
tworzenie nowych treści dydaktycznych), 

 udział w zdalnym eksperymencie 

 przygotowanie mapy mentalnej (mapy myśli), 

 studium wybranego przypadku, 

 udział w głosowaniach (badaniach opinii) online. 
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Metody indywidualizacji procesu kształcenia

stosowane w e-learningu:

• e – learning asynchroniczny jako metoda indywidualnego kształcenia,

• liniowy układ materiału – dostęp do kolejnych lekcji następuje po 
pozytywnym zaliczeniu poprzednich,

• uwzględnienie stopnia zaawansowania studentów,

• możliwość pominięcia pewnych partii materiału, jako alternatywa dla 
tworzenia różnych poziomów zaawansowania,

• zróżnicowanie formy przekazu treści (opracowaniem treści wykładu w 

formie tekstu oraz korespondującego z nim nagrania audio lub wideo-

uczący się może sam zdecydować, którą formę wybiera),

• uwzględnienie indywidualnego stylu uczenia się,

• wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji do śledzenia 

przebiegu procesu nauki.
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Możliwości platformy Moodle w zakresie 

indywidualizacji procesu kształcenia 

Liczba minut,

jaką student musi spędzić

nad materiałem lekcji

Minimalna liczba punktów 

konieczna do uzyskania 

zaliczenia 

Wymagane jest, aby 

student przejrzał cały 

materiał lekcji

Lekcja, do której chcemy ograniczyć dostęp



15Wykład 3

PROGNOZOWANIE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW                                   Inżynieria Materiałowa    NOWOCZESNE SYSTEMY KSZTAŁCENIA W EDUKACJI AKADEMICKIEJ

Quiz 

wstępny

Lekcja 1 Lekcja 2

Quiz po 

lekcji 1

Sposób kreowania ścieżki dydaktycznej na platformie Moodle:
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Opinie studentów o kursach jako jedna z miar 
efektywności odbioru e-learningu: 

zalety e-learningu,

wady e-learningu,

ocena sposobu prowadzenia szkoleń,

ocena atrakcyjność kursów, 

ocena poziomu merytorycznego kursów.

Ankiety – ocena jakości kursów
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Wybrane zalety kursów  on-line, 

 oszczędność czasu, 

 samodzielność w ustalaniu miejsca, czasu 

nauczania, tempa i intensywności nauki, 

 dostęp do dodatkowych, przydatnych informacji,

 oszczędność kosztów nauki,

 brak konieczności sporządzania notatek. 
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Wybrane wady kursów on-line,

o które pytamy w ankietach:

 brak możliwości bezpośredniego kontaktu 
z prowadzącym,

 problemy  wewnętrznej motywacji 
i samodyscypliny,

 konieczność posiadania odpowiedniego sprzętu 
i oprogramowania oraz umiejętność korzystania 
z niego,

mniejsze możliwości interakcji z innymi 
studentami.
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Kryteria oceny jakości kursów 

(wg Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego)

Powszechnie i nieodpłatnie dostępne kryteria, mają służyć 
osobom i instytucjom, głównie w szkolnictwie wyższym, do 
samooceny kursów internetowych - zarówno już prowadzonych, 
jak i przygotowywanych. 

Stowarzyszenie zakłada, że spełnienie kryteriów powinno 
zapewnić realizację postawionych w kursie internetowym celów 
kształcenia. 

Kryteria nie są natomiast standardami akredytacyjnymi se@, 
według których Stowarzyszenie miałoby wydawać zewnętrzną 
ocenę jakości kursów internetowych. 
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se@ - Stowarzyszenie e-learningu akademickiego   

oficjalna strona stowarzyszenia:  www.sea.edu.pl

Certyfikaty Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego prowadzi procedury certyfikacji dla 
osób aktywnie zaangażowanych w proces edukacji realizowany z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość. Stowarzyszenie oferuje możliwość uzyskania 
certyfikatów:

- e-nauczyciela

- metodyka zdalnego nauczania.

Udział w postępowaniach certyfikacyjnych, zarówno dla osób ubiegających się 
o certyfikat e-nauczyciela jak i metodyka zdalnego nauczania jest nieodpłatny.

Uwaga! 
uruchamiane są kolejne edycje procedur certyfikacji
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se@ - Stowarzyszenie e-learningu akademickiego   

se@ opracowało kryteria oceny kursu e-learningowego

Przygotowanie i prowadzenie kursu e-learningowego wiąże się ze spełnieniem określonych 
warunków, zarówno pod względem metodycznym, jak i technicznym. 

Stowarzyszenie podjęło się opracowania kryteriów oceny treści, formy oraz warunków 
technicznych organizacji kursu e-learnigowego. Ocena polega na wypełnieniu specjalnego 
kwestionariusza. Każde z pytań ankiety wskazuje na istotny czynnik wpływający na jakość 
kursu internetowego.

Kryteria te nie tylko pomagają w dokonywaniu oceny już stosowanych rozwiązań, ale także 
stanowią element wsparcia dla tych, którzy rozpoczynają projektowanie pierwszych kursów 
e-learningowych i poszukują sprawdzonych wzorców dobrych praktyk w tym zakresie. 

Kryteria obejmują cztery kluczowe obszary podlegające ocenie: 
Organizacja, Projektowanie kursu, Prowadzenie zajęć oraz Ewaluacja.
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se@ - Stowarzyszenie e-learningu akademickiego   

se@ opracowało dokument „Ocena e-nauczania”- dokument przyjęty przez PKA

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego przygotowało i przedłożyło Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej 7 listopada 2013 r. specjalne opracowanie pt. 
"Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość".

Dokument jest oficjalnym stanowiskiem Stowarzyszenia, z którego korzystać może nie 
tylko Komisja, ale również ośrodki akademickie i ich jednostki odpowiedzialne za rozwój 
e-learningu. 

W dokumencie uwzględniono zapisy określone w rozporządzeniu MNiSzW:

Towarzystwo zachęca do wykorzystywania treści dokumentu w doskonaleniu procesów 
kształcenia akademickiego.
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se@ - Stowarzyszenie e-learningu akademickiego   

"Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość".

Rozdziały dokumentu przyjętego przez PKA (dostępny na stronie towarzystwa):

Znaczenie użytych w dokumencie określeń.

I. Założenia proponowanego sposobu oceny e- zajęć, 

II. Charakterystyczne aspekty e- nauczania,

1. Kompetencje kadry akademickiej,

2. Technologie internetowe wykorzystywane do prowadzenia e-zajęć 

oraz projektowania i udostępniania materiałów edukacyjnych,

3. Zakres wsparcia uczelni dla uczestników procesu e-nauczania,

4. Sposób zaprojektowania zajęć i oceny aktywności studentów.

III. Działania dopełniające ocenę.
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Oceniane obszary kursu internetowego:

organizacja kursu,

opracowanie kursu,

prowadzenie kursu,

ewaluacja kursu.
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Cel zastosowania kryteriów oceny kursów:

organizacja kursu. Kryteria w obszarze organizacji mają za zadanie ocenić, 

czy stworzone zostały warunki do prawidłowego i efektywnego 

przeprowadzenia kursu internetowego.

opracowanie kursu. Kryteria oceny kursu internetowego w fazie jego 

przygotowania dotyczą z jednej strony metodycznej koncepcji kursu 

(scenariusza zajęć) oraz organizacji treści, z drugiej zaś jego jakości w 

kontekście zastosowanych technologii. 

prowadzenie kursu. Kryteria w obszarze prowadzenia pozwalają ocenić 

prawidłowość realizacji kursu internetowego w określonym kontekście 

organizacyjnym i dla konkretnej grupy uczestników.

ewaluacja kursu. Kryteria ewaluacji kursu służą sprawdzeniu, czy właściwie 

zaplanowano i poprawnie przeprowadzono proces oceniania, a także czy 

działaniami tymi objęto wszystkie istotne elementy, zdarzenia i procesy 

dotyczące organizacji, opracowania i prowadzenia kursu 
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Oceniane aspekty w wymienionych obszarach 

( z wyjątkiem obszaru ewaluacji):

technologiczny,

dydaktyczny,

dostępności.
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Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ

Nowe uwarunkowania dla e-learningu

Nowi beneficjenci: Cyfrowi tubylcy – uczniowie,

Cyfrowi imigranci – nauczyciele, którzy musza zmienić spojrzenie 

na swoją rolę w procesie edukacji.

1. Nauczyciel musi zająć stanowisko wobec uczniowskiego uwikłania w sieci.

Wyniki badań pokazują, że aktywność internetowa zmienia mózg i jego funkcjonowanie.

2. Pokolenie cyfrowe ma inne oczekiwania w odniesieniu do szkoły.

3. Przedstawiciele „pokolenia sieci” inaczej się ze sobą komunikują. 

Ich kontakty są bardziej ubogie i to nauczyciel powinien zmieniać.

4. Młodzież staje się bardziej krytyczna w stosunku do przekazywanej jej treści. 

Interesuje ją jakie kompetencje uzyska w wyniku studiowania.

5. Młodzi ludzie stają się nauczycielami szybko zmieniającej się technologii.

6. Do szkół wkraczają nowi nauczyciele, wywodzący się z „pokolenia sieci”.

Zmiany następują szczególnie szybko.



29Wykład 3

PROGNOZOWANIE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW                                   Inżynieria Materiałowa    NOWOCZESNE SYSTEMY KSZTAŁCENIA W EDUKACJI AKADEMICKIEJ

Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ

Przykład rozwiązań akademickich dostosowanych do nowych uwarunkowań

UW, Prof. Jan Madej – IBIZA – Interdyscyplinarna Baza 

Internetowych Zajęć Akademickich

UW – 88 kursów, 6148 studentów (kilkadziesiąt tysięcy zainteresowanych)

Dekalog e-learningu powstały na bazie 10-letnich doświadczeń UW:

1. Łącz edukację stacjonarną z internetową – stosuj metodę blended learning.

2. Połóż większy nacisk na interakcję ze studentami niż na wymyślne narzędzia 

stosowane do prezentacji materiału kursowego.

3. Utwórz grupę społeczną z uczestników zajęć pracującą w zespole z 

integratorem i asystentami.

4. Indywidualizuj poziom trudności zajęć.

5. Stawiaj dobrze określone cele, nie przeładowuj programu.
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Dekalog e-learningu (c.d.):

6. Bądź multimedialny, w szczególności nagrywaj pliki dźwiękowe.

7. Planuj aktywność studenta, sprawdzaj stopień przyswojenia wiadomości, 

stosuj testy i quizy.

8. Oddzielaj proces nauczania od fazy certyfikacji. Pozwalaj wielokrotnie 

rozwiązywać testy i quizy na etapie nauki. 

9. Monitoruj proces dydaktyczny, zadawaj pytania otwarte w ankietach 

ewaluacyjnych.

10. Bądź elastyczny, nie trzymaj się niewolniczo programu, stosuj się do motta 

„lepiej mniej, a lepiej”.
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UWARUNKOWANIA  PRAWNE  E-LEARNINGU

Internet umożliwia nieograniczony dostęp do zasobów informacyjnych, w tym do 

różnego rodzaju materiałów naukowych i opracowań dydaktycznych (np.: 

podręczników, skryptów, prezentacji multimedialnych, referatów, ćwiczeń, testów 

itd.). 

Wszystko co jest publikowane w Internecie, czy udostępniane na zewnętrznych 

nośnikach elektronicznych, podlega ochronie, analogicznie do tradycyjnych 

publikacji. 

Uwarunkowania prawne e-learningu są regulowane w polskim ustawodawstwie 

przez następujące akty prawne:

• Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

• Ustawę o ochronie danych osobowych.

• Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
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E-learning a prawa autorskie

W odniesieniu do e-learningu ochroną autorsko-prawną objęte powinny być 

wszystkie elementy e-kursów, w tym przede wszystkim oprogramowanie 

(platforma e-learningowa; strona WWW; szablon e-kursu, szata graficzna e-

podręcznika itp.) i materiały dydaktyczne (treść, dźwięk, obraz – animacje, 

wykresy, rysunki, zdjęcia itp.).

Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 ust. 1) 

przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, rozumiany jako „każdy przejaw 

działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek 

postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”. 

W odniesieniu do e-learningu przedmiotem prawa autorskiego są przede 

wszystkim utwory (art. 1 ust. 2): wyrażone słowem, symbolami 

matematycznymi i znakami graficznymi (utwory naukowe, programy 

komputerowe, itp.) oraz utwory audiowizualne (w tym filmowe). Powstanie 

utworu (jego zapisanie, tzw. uzewnętrznienie) prowadzi do automatycznego 

powstania praw autorskich.
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E-learning a prawa autorskie

Cechą charakterystyczną utworu jest jego niematerialny charakter. Oznacza to, 

że utwór chroniony jest prawem autorskim, o którym decyduje wkład 

intelektualny (koncepcyjny), a nie element materialny (rzeczowy).

Utworu nie można mylić z materialnymi nośnikami (czyli przedmiotami), na 

których jest on utrwalony.

Nośniki materiałów dydaktycznych, wykorzystywanych w e-learningu

(np. płyty CD/DVD, pamięci zewnętrzne, telefony komórkowe, przenośne 

konsole, komputery, laptopy, notebooki, itd.) jako rzeczy ruchome są 

chronione prawem własności.

Prawo autorskie do utworu przysługuje twórcy (osobie fizycznej), albo w 

określonych przypadkach pracodawcy, wydawcy lub producentowi (osobie 

prawnej).
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E-learning a prawa autorskie

Rodzaje praw autorskich: osobiste i majątkowe. 

Prawa osobiste chronią intelektualny związek autora z jego dziełem. Charakteryzuję się 

tym, że nie są ograniczone w czasie, nie można ich zastrzec ani przekazać nikomu innemu.

Prawa osobiste nazywane także prawami „ojcostwa utworu”, gwarantują autorowi 

dożywotnie prawo do oznaczania utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem. 

Prawa majątkowe (ang. Copyright) chronią finansowe interesy twórców, pracodawców, 

wydawców lub producentów.

Podmiot tych praw ma wyłączne prawo do pobierania wynagrodzenia za wszelkie formy 

wykorzystania utworu. Decyduje on o tym, jak utwór może być utrwalany i powielany.

W przypadku e-learningu akademickiego treści dydaktyczne kursów e-learningowych 

są tworzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych zazwyczaj w ramach 

stosunku pracy. 

W takiej sytuacji właścicielem praw autorskich jest uczelnia (art. 12), która 

zazwyczaj posiada również pierwszeństwo opublikowania danego utworu naukowego 

(art. 14).
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E-learning a prawa autorskie

Cechą szczególną różnego rodzaju e-kursów jest złożoność, na którą składają się 

następujące elementy: software (platforma e-learningowa, oprogramowanie służące do 

tworzenia całych e-kursów lub ich poszczególnych części) oraz materiały dydaktyczne 

(tekst, grafika, dźwięk, obraz). 

Relatywnie najprostsze jest wyodrębnienie z e-kursu treści i statycznych ilustracji, które 

mogą być wykorzystywane niezależnie od całości dzieła. 

Szablon e-kursu (szata graficzna), dynamiczne elementy graficzne, interaktywne 

schematy oraz elementy dźwiękowe są zazwyczaj wplecione w merytoryczną 

zawartość kursu i nie zawsze jest możliwość wykorzystania ich oddzielnie.

W takiej sytuacji autor e-kursu ma prawo do ochrony wszystkich samodzielnie 

opracowanych jego elementów począwszy od konspektu, po prezentację, ćwiczenia, 

testy, a na tematach do dyskusji skończywszy.
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E-learning a licencje Creative Commons

Wszystkie utwory mogą być chronione na zasadach licencji Creative Commons.

Licencje CC wykorzystują prawo autorskie, aby umożliwić autorowi przekazanie innym 

przysługujących mu praw. Innymi słowy licencje Creative Commons umożliwiają dzielenie 

się twórczością przy jednoczesnym zachowaniu praw do swojego utworu.

Celem tych licencji jest stworzenie alternatywy dla istniejącego systemu prawa autorskiego.

Na zasadach licencji CC mogą być udostępniane całe e-kursy lub ich poszczególne 

elementy.

Prawa autorskie są zachowywane przez twórcę, który jest jedynym decydentem odnośnie 

warunków udostępniania i ochrony swoich utworów. 

W związku z tym, że zazwyczaj właścicielem praw autorskich do kursów e-learningowych 

jest instytucja, to ona ma wyłączne prawo do decydowania, czy utwór będzie objęty 

licencją CC .
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Podstawowe warunki licencji Creative Commons:

1. Uznanie autorstwa. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać 

objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne 

pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.

2. Użycie niekomercyjne. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać 

objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne 

jedynie do celów niekomercyjnych.

3. Na tych samych warunkach. Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na 

licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

4. Bez utworów zależnych. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i 

wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów 

zależnych nie jest dozwolone.

Szczegółowe informacje znajdują się na polskiej stronie Creative Commons, na której

również można dokonać wyboru licencji.
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Akty prawne:

Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 25 września 2007 r. 

w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na 

studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość (Dz.U. z dnia 15 października 2007 r., nr 188 poz. 1347).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., nr 

47 poz. 211 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r.,

nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Akty prawne zatwierdzone przez Senat i zarządzenia Rektora obowiązujące w uczelni.
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Edukacja jako kreator rozwoju w założeniach 

Strategii Rozwoju Polski do roku 2020

Edukacja staje się jednym z najważniejszych czynników rozwoju jako jego 

kreator, poprzez kształtowanie jakości kapitału ludzkiego, ale także jest 

samodzielną dynamiczną branżą gospodarczą, która w coraz większym stopniu 

tworzyć będzie wartość dodaną i przyczyniać się do wzrostu gospodarczego 

i kształtowania postaw społecznych, sprzyjających rozwojowi na miarę wyzwań 

XXI wieku. 

Aktualne staje się stwierdzenie, że w dłuższej perspektywie pomyślność 

państwa zależeć będzie od edukacji. 

Jeśli edukacja ma stanowić czynnik dynamizujący rozwój zgodnie 

z założeniami Strategii Rozwoju Polski do roku 2020, to wzrośnie ranga 

nauczyciela, wzrośnie zapotrzebowanie na kompetencje, pojawią się nowe 

potrzeby - kompetencje socjalne (np. umiejętność współpracy, komunikacja czy 

kwalifikacje przedsiębiorczości). Trzeba także liczyć się ze zmianą struktury 

zawodowej i wzrostem produkcji w branży high-tech.
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Upowszechnia się dokształcanie ustawiczne (wiedza nie tylko szkolna). 

Pogłębiać będzie się nierówność przez różnice w wykształceniu i dostęp do 

pracy. 

Cele i zamierzenia, jakie muszą sobie postawić organizacje kształcące:

 Ilość osób kształcących się w Polsce ustawicznie musi kaskadowo rosnąć 

(np. w Szwecji dokształcało się 60% społeczeństwa, w Polsce 14%; 

wskaźniki wykształcenia w Polsce znacznie różnią się od standardów UE). 

 W erze postindustrialnej elity profesjonalne muszą zastąpić osoby bez 

wykształcenia, elity te trzeba kształcić w innych systemach i standardach oraz 

innymi metodami. W społeczeństwach rozwiniętych nie rządzą już robotnicy. 

 Celem edukacyjnym staje się absolwent, wyposażony w umiejętność samo-

uczenia, otwarty na zmiany i na innych ludzi, przygotowany do funkcjonowania 

w społeczeństwie i dla społeczeństwa, a przede wszystkim innowacyjny w swoim 

podejściu do zawodowej dziedziny i jej związków z innymi dziedzinami nauki 

i wiedzy. 

 Jaką strategię edukacji trzeba przyjąć, aby zrealizować takie cele i zamierzenia? 

Jak daleko jesteśmy od rozwiązania tego problemu?
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Aktualnie realizowane strategie edukacyjne

 Tradycyjne instytucje edukacyjne nie wychodzą naprzeciw wyzwaniom ery 

postindustrialnej, szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe, szkoły wyższe 

i tradycyjne kursy uczą i dokształcają na poziomie informacyjnym, w małym 

stopniu wpływając na postawy czy doskonaląc umiejętności świadomego 

wyboru systemów wartości.

 Jest w Polsce wiele prywatnych szkół, które "produkują" wprawdzie 

absolwentów z dyplomami licencjata, ale powielają tradycyjne i nie przystające 

do wyzwań współczesności wzorce i programy edukacyjne, co nie poprawia 

jakości wykształcenia, a z pewnością podnosi jej koszty. 

 Nie istnieje w praktyce narodowa strategia polskiej edukacji, brak rozwiązań 

systemowych finansowania wykształcenia w ubogim i coraz bardziej 

ubożejącym polskim społeczeństwie; starzeje się kadra naukowa, powstała luka 

pokoleniowa wśród pracowników nauki. 
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Aktualnie realizowane strategie edukacyjne c.d.

 Polska traci wskutek systemu i jakości swojej edukacji szanse rozwojowe. 

 Powstające inicjatywy EDUKACJI NA ODLEGŁOŚĆ w związku z "mizerią 

finansową" polskiej nauki, promują zewnętrzne programy, dorobek i kadrę 

edukacyjną. 

 Coraz częściej "produkt" edukacji - czyli absolwent nie radzi sobie na rynku 

pracy, często nie radzi sobie także w miejscu pracy, brakuje mu wielu 

umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w coraz bardziej wymagających 

warunkach.
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Zalecane działania, które powinny być podejmowane przez uczelnie:

 Wybrać kierunki swoich specjalizacji w dziedzinie kształcenia na odległość. 

 Włączyć się w istniejące inicjatywy edukacji na odległość. 

 Uruchomić punkty edukacji na odległość dostępne nieodpłatnie (edukacja dla 

rozwoju zrównoważonego). 

 Wystąpić z projektem rozwinięcia systemu edukacji na odległość w ramach 

regionalnego rynku wiedzy w wybranych dziedzinach i z partnerami 

regionalnymi, których cele są zbieżne. 

 Wystąpić do Ministerstwa Edukacji z zapytaniem o możliwość zmiany ustawy o 

szkolnictwie wyższym, która określi rolę zdalnej edukacji w systemie kształcenia.

Koszty podejmowanych projektów powinny znaleźć finansowanie z budżetu 

edukacji, UE w dziedzinie rozwoju społeczeństwa informacyjnego (w kolejnych 

programach ramowych) oraz być częściowo finansowane z opłat klientów tych 

programów edukacyjnych.
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KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Mechanizmy Kształcenia Ustawicznego (Kształcenia przez Całe Życie) muszą

być wbudowane w proces ”Budowy Społeczeństwa Informacyjnego”.

PODSTAWOWE CELE Kształcenia Ustawicznego:

♦ Odświeżenie, poszerzenie i aktualizacja wiedzy.

♦ Zapoznanie się z nowymi dziedzinami, wzbogacenie wiedzy. 

♦ Pogłębienie posiadanej wiedzy i zdobycie nowych umiejętności w swojej   

specjalności 

♦ Zmiana specjalizacji czyli przekwalifikowanie. 

♦ Dodanie nowej specjalizacji do już posiadanej. 

♦ Poszerzanie horyzontów, pogłębianie zrozumienia otaczającego świata i ludzi. 

Portal edukacyjny e-chemia wykorzystywany jest podczas: 

- prowadzenia studiów podyplomowych,  oraz

- szkoleń  organizowanych dla  pracowników zakładów chemicznych.
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„Kształcenie się przez całe życie”

Uczelnia może oferować: studia podyplomowe, kursy, szkolenia, itp. 
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